Bergeijk, april 2016

25e jaargang, nr. 1

Van de voorzitter….
Hallo motorvrienden/vriendinnen,
Het jaar waarin we ons 25 jarig jubileum vieren is aangebroken. Er
staan diverse activiteiten op het programma waar we al druk mee
aan de slag zijn. Gelukkig hebben we goeie hulp van één van de
leden van het eerste uur: Wil van Beers, die voor ons alle adressen
heeft opgezocht van de oud-leden voor de reünie, die plaats vindt
op 12 november van dit jaar.
Ook voor de nazomeravondrit op 26 augustus hebben we al wat
extra activiteiten kunnen regelen. Wat, dat verklappen we nog
niet. (Worden we al nieuwsgierig?)
Inmiddels is ook het motorseizoen weer van start en hebben we al
enkele mooie ritten achter de rug. We hopen dan ook op een
sportief en veilig motorjaar met heel veel jubileumplezier.
Mogen we jullie allemaal weer zoveel mogelijk zien bij onze
(motor)activiteiten???
Margriet

Zijn uw dakgoten aan vervanging toe?
Bel, mail of kom langs bij
Bax Koper- en Zinkspecialist B.V.
- Dakgoten
- Daken
- Dakkapellen

- Randafwerking van uw vijver
- Bloembakken op maat gemaakt
- Gevelbekleding
- Ornamenten
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TOERKALENDER 2016
Wijzigingen onder voorbehoud
Zo 24 april

’t Bergeijks Lenteritje

10.30 u

13 - 16 mei

Pinksterweekend

9.30 u

v.d. Moosdijk

Zo 5 juni

Rijsbikersrit Wernhout

9.00 u

Kiosk

Zo 19 juni

Eigen rit

9.00 u

Kiosk

Zo 3 juli

Roadrunner Prinsenbeek

9.00 u

Kiosk

Zo 31 juli

Peelroute Grathem

9.00 u

Kiosk

Zo 21 aug

Airbornerit Eindhoven

9.00 u

Kiosk

Vr 26 aug

Nazomeravondrit

Zo 28 aug

Maistoertocht Wintelre

Zo 10 sept

Mosselfeest

Zo 18 sept

Motorrijerke Tilburg

9.00 u

Kiosk

Zo 9 okt

D’’n Dommel st. Oedenrode 9.00 u

Kiosk

Zo 23 okt

Laatste eigen rit

10.00 u

v.d. Moosdijk

Vr 29 okt

Jaarvergadering

20.30 u

Gouden Leeuw

Za 12 nov

Feestavond/Reunie

20.30 u

Gouden Leeuw

19.00 u
9.00 u
??
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Gouden Leeuw

Gouden Leeuw
Kiosk
??

MTC LEDEN EN HUN MOTOREN
1.

Carolien van Akkerveken -

Duopassagier

2.

Louis van Akkerveken

-

Suzuki 1000 V-Strom Rhino

3.

Geert Antonis

-

Suzuki GSX 750 R

4.

Riek van Beek

-

Honda Deauville 650 NT

5.

Piet Bierens

-

Yamaha XV 750 Virago

6.

Mark v.d. Braak

-

Honda VTR 1000 Firestorm

7.

Rob de Bruyn

-

V.M.C. Hushberg

8.

Arie den Hartog

-

Honda Rebel 450 CMX

9.

Broer Kelders

-

Honda VFR 800 VTEC

10. Jo Kolen

-

Bombardier Can-Am Spyder

11. Maria Kolen

-

Duopassagier

12. Ger Legeland

-

BMW R1200 GS

13. Wim Lemmens

-

-
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Bloemboetiek ‘t Hofke
Eerselsedijk 1a Bergeijk

Eerselsedijk
1a 573412
Bergeijk
Tel. 0497Tel. 0497 - 573412
www.bloemboetiekhethofke.nl

14.

Jolanda Luijten

-

Ducati Monster 1100 S

15.

Leo Luijten

-

BMW 1200 GS Adventure

16.

Hadewig v.d. Meijden

-

Duopassagier

17.

Huub v.d. Meijden

-

-

18.

Arie v.d. Moosdijk

-

Honda ST 1300 Pan European

19.

Margriet v.d. Moosdijk -

Honda Deauville 700

20.

Ron Peeters

-

Ducati 848

21.

Bjorn van Schaik

-

Suzuki GSX 600 F

22.

Piet Schippers

-

-

23.

Paul Tilburgs

-

Honda CBR 600F

24.

Huib van der Weij

-

BMW GS 1150

25.

Ben van der Zwet

-

Suzuki V-Strom 1000 ABS
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Helaas heeft:

TOON VAN GERWEN
zijn lidmaatschap met ingang van het nieuwe verenigingsjaar niet
verlengd. Wij wensen Toon nog hele mooie motorkilometers en
zien hem graag terug bij één van onze open ritten.

Maar we hebben ook weer een nieuw lid erbij:

BEN VAN DER ZWET
Ben is al vele jaren een trouwe deelnemer aan onze open ritten.
Zelfs als er maar 1 deelnemer is, dan is dat Ben!. Wij zijn dan ook
heel blij hem als lid van MTC Bergeijk te mogen verwelkomen. We
wensen Ben een hele fijne tijd toe bij de club.
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GEZELLIGHEIDSRIT
Op zondag 31 januari stond onze jaarlijkse Gezelligheidsrit weer
op het programma. De weergoden waren ons goed gezind. De vorst
was uit de grond (had er
eigenlijk ook nog niet
ingezeten) en de sneeuw
bleef in de wolken. Ook het
strooizout gooide geen roet
in het eten. Dus alle
ingrediënten voor een
geslaagde rit waren aanwezig.
De eerste rijders
kwamen om half 10 al
binnengedruppeld,
terwijl de rit eigenlijk
pas om 10.00 uur begon.
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Maar zoals altijd zijn er vroege vogels die niet kunnen wachten om
aan de mooie rit te beginnen.
In totaal mochten we 22 rijders
verwelkomen. De meesten reden
de rit op eigen gelegenheid en een
paar reden achter onze
voorrijder Ger (met z’n mooie
nieuwe motor) aan.
Ook kwamen Louis, Caroline en Jo
ons helpen en wat gezelschap
houden.
Na terugkomst stond voor iedereen weer een lekkere warme kop
soep klaar. Die ging er bij iedereen goed in, want de weergoden
waren ons inmiddels wat minder goed gezind.
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We kregen weer veel complimenten over de rit en willen Arie dan
ook hartelijk danken voor het uitzetten ervan.
Om een uur of half 5
keerden de laatste
gasten weer
huiswaarts en nadat
we het theorielokaal
weer teruggebracht
hadden in de
oorspronkelijke staat, namen ook de helpers afscheid.
Ook al is het nog heel vroeg in het jaar, het blijft een mooie start
van het motorjaar.
Groetjes van ons.
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THEORIEAVOND
Het was woensdag 17 februari. Mark moest voetbal kijken.
Jolanda moest werken. Ronny dus oppassen. Piet stond met z’n
vrachtwagen ergens onderweg. Broer zat in Marokko en van de
rest hebben we het alibi niet gecheckt. Maar Ben, Jo, Maria, Riek,
Huub, Hadewig, Ger, Geert, Margriet en Arie waren er wel. Een
mooi clubke voor een wijze les!
Dat Arie aanwezig was, was sowieso fijn, anders was er niemand
die ons weer iets bij kon brengen. Het onderwerp van deze avond
was “De taal van de weg”. Daartoe behoren alle tekens, strepen op
het wegdek, borden langs en boven de weg en alle gebaren en
signalen van automobilisten en andere weggebruikers.
Daarna kwam het bekende en beruchte theorie-examen. (Zou
faalangst het alibi zijn van al die anderen?). We kregen weer 50
vragen voorgeschoteld, die daarna gezamenlijk werden nagekeken.
Aan de 25 vragen voor gevaarherkenning hebben we ons maar niet
gewaagd.
Als je niet meer dan 6 fouten had, was je geslaagd. Helaas was dit
niemand gelukt. Maar over enkele vragen en antwoorden werd
behoorlijk gediscussieerd. Ook hier geldt dat het belangrijkste is
dat je er iets van leert en er iets van blijft hangen. En dat is
zeker weer gelukt.
Wij willen Arie en Margriet dan ook weer hartelijk danken voor de
plezierige en wijze les (en lekkere koffie met versgebakken cake).
Alweer groetjes van ons.
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DE AUTOCENTRALE

Eykereind 62a

www.deautocentrale.nl

Bergeijk, tel: 0497-550400

ROB VAN WOERKUM

Burg. Magneestr. 24-26

www.vanwoerkummode.nl

Bergeijk, tel: 0497-571926

GEENEN SCHOENMODE

Burg. Magneestr. 38
Bergeijk, tel: 0497-571234

Café-Zaal “DE SNOR”

Burg. Magneestr. 9
Bergeijk, tel: 0497-572531

DARIS WONEN & SLAPEN

Burg. Magneestr. 56-60
Bergeijk, tel: 0497-571334

www.geenenschoenen.nl

Voor uw complete woninginrichting

TILBURGS TUINEN

Bergeijk, tel: 06-52616715
Voor ontwerp, aanleg en onderhoud van uw tuin
www.tilburgstuinen.nl

MITRA SLIJTERIJ

‘t Hof 41a, Bergeijk
tel: 0497-550501

Gerard en Marion Schellens

BOX METSELWERKEN
Bergeijk

BTV TOTAALTECHNIEK

06-54364705
06-53154155

www.btvtotaaltechniek.nl
Beveiliging, Telecommunicatie en Elektrotechniek
0497-360000
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MULTIFIX

Bokkerijder 24, Bergeijk

Partner in parts

www.multifix.nl, tel: 0497-552929

LEMMENS INTERIEURS

Loonsebaan 4, Luyksgestel

Maatwerk in interieurprojecten

tel: 0497-540384

BERGMANS JEANSHOUSE

Eykereind 54, Bergeijk

www.bergmansjeanshouse.nl

tel: 0497-571272

BOUWGROEP GEBR. TOONDERS

Loo 67
tel: 0497-572926

Bergeijk

LANDBOUWSERVICE BV

De Waterlaat 11, Bergeijk
tel: 0497-571710

Landbouwmechanisatiebedrijf

AUTOBEDRIJF KUYLAARS
www.autobedrijfkuylaars.nl

Wilgenakker 4, Bergeijk
tel: 0497-572771

EDDIES HOTEL-RESTAURANT
www.eddies-hr.nl

‘t Hof 126-128
Bergeijk, 0497-575501

AUTOSERVICE PAUL DE WIT

Loo 46, Bergeijk
tel: 0497-572141, 06-50263578

www,autoservicedewit.nl

ARNO’S BANDENSERVICE
Banden en sportvelgen

Eykereind 72, Bergeijk
www.arnosbanden.nl, tel: 06-25301246
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SCHIETCLINIC
Zaterdagavond en jawel op de kalender staat “winteractiviteit
MTC Bergeijk”.
We hebben er zin in. Het is binnen en altijd goed van eten en
drinken dus….
We verzamelen bij ons clubhuis, en onder het genot van een
bakske koffie zit de stemming er al goed in. Als iedereen
aanwezig is, en ook nog even kennis gemaakt heeft met ons
nieuwe lid Ben en zijn vrouw Marlion, gaan we op weg naar de
activiteit. Om kosten te besparen gaan we helemaal te voet.
Helaas moet Jo wegens ziekte afmelden.

16

Aangekomen bij de locatie, achter het patronaat (voor degene die
dat niet kennen Willem driedonkxpad 2) worden we warm onthaald
door de enthousiaste leden van BSV de Snor.

BSV de Snor, “bergeijkse schietverening” zit sinds enkele jaren
op deze locatie. Zij delen deze locatie met de postduivenvereniging, en om alle volgers van Marianne Thieme gerust te
stellen: die duiven zitten gewoon thuis als er geschoten word!
Deze enthousiaste leden hadden alles uit de kast gehaald om het
ons helemaal naar de zin te maken, koffie, gebak, nootjes….….
helemaal goed dus.
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Na de koffie werd het tijd voor het officiële gedeelte, en werd er
begonnen met eerst een veiligheidsinstructie; het blijven
tenslotte wapens.
Hierna werd het doel van het spel
uitgelegd, eigenlijk heel simpel, hè
Mark?
Het is de bedoeling om bij het doel,
in de vorm van een kaartje, het middelste puntje weg te schieten.
Als dat gelukt is krijg je tien punten (digitaal geteld 10.9). En
alles wat er naast zit, zijn minder punten.
Om het moeilijk te maken verplaatsten ze dat kaartje d.m.v. een
ingenieus touwtjessysteem op 10 meter afstand.
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En uit ervaring weet ik nu, dan valt het niet meer mee om dat
middelste puntje te raken.
Geschoten werd er in twee series, in elke serie 10 kaarten.

En ja, uiteindelijk moet er dan een winnaar uit komen.
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Om de uitslag te bepalen worden
alle geschoten kaartjes (per
persoon) ingescand en ingevoerd in
een speciaal computerprogramma.
Daaruit
komt
een heel
mooi overzicht, waarmee je al je
schoten kunt
analyseren.
Piet’s kaartjes waren als eerste geteld, zodat
hij gedurende 10 minuten de trotse koploper
was. Helaas werd hij snel ingehaald door de
andere schutters.

Geopend:
Dinsdag t/m Zondag
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Om trauma’s te voorkomen vertel ik alleen wie er eerste is
geworden bij de dames en bij de heren.
Ik zal zoals beloofd niet zeggen wie er dik vet laatste is geworden
mark. (Meedoen is belangrijker dan winnen )
Winnaar bij de dames met
een score van: 203.3
punten was Margriet.
En winnaar bij de heren
was Geert met een score
van 200.1 punten.
De prijsuitreiking werd
verzorgd door de
clubkampioen van BSV de
Snor (Yur).
Na de activiteit was er nog
de after- party in ons
eigen clubhuis.
Dit was ook, zoals altijd, nog heel gezellig. Hier werden de plannen
voor het komende motorseizoen en de aanschaf van de nieuwe
motoren nog eens besproken.
Kortom een zeer geslaagde activiteit mede dankzij de
enthousiaste leden van BSV de Snor.
Groetjes van unne Ducati-rijder
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IN DE PIJP KIJKEN VAN…

…….. LOUIS VAN
AKKERVEKEN

Geb datum:
Geb plaats:
Woonplaats:
Broers/ zussen:
Relatie:
Kinderen:
Beroep:
Hobby’s:
Gewicht:
Lengte:
Lid van MTC sinds:
Mening over MTC:
Motor:
Motorpak:
Helm:
Rijbewijs A sinds:
Vroegere motors:
Droommotor:
Linkse/ rechtse bocht:

14-09-1949
Eindhoven
Eindhoven
3 zussen
Ja
2 dochters en 4 kleinkinderen
Chauffeur
Motorrijden en fietsen
84 kg
1,72 m
± 1992
Gezellig clubje
Suzuki 1000 V-Strom Rhino
Lookwell
HJC
1967
Nu de 6e Honda
Toch weer Honda
Beide: links en rechts
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Slechtste motormoment:
Mooiste Motormoment:
Roken:
Drinken:
Slapen:
Avondje uit:
Favoriete kleding:
Favoriete muziek:
Favoriete film:
Favoriete boek:
Lievelingseten:
Favoriete vakantie:
Stamcafe:
Vervoermiddel:
Beste eigenschap:
Slechtste eigenschap:
Wat doe je met de
hoofdprijs in de
staatsloterij:
Met wie wil je zeker niet
gaan motorrijden:
Grootste hekel aan:
Grootste ideaal:

Eigenlijk geen
10001 Bochten
Al 28 jaar niet meer
Graag een witte droge wijn
Als het kan lang uitslapen
Liefst uit eten gaan
Spijkerbroek en t-shirt
Gouwe Ouwe, Elvis, Cliff + diversen
Heb ik geen, maakt eigenlijk niet uit
Ik kan alleen maar plaatjes kijken;
heeft niet mijn interesse
Grieks, Bali Indonesia, Turks, Spaans
Spanje Canarische eilanden
Geen
Hyunday IX35
Geduldig en vriendelijk
Hekel aan eigenwijze mensen

Reizen en mooi buitenhuis in Spanje.
met Rutte
Zeuren en zwetsen
Goed met elkaar om proberen te gaan

Bij wie wil je de volgende keer in de pijp kijken?

HUIB VAN DER WEIJ
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VERJAARDAGSKALENDER
Mei
2

Huub van der Meijden

Juni
4

Wim Lemmens

6

Mark van den Braak

17 Huib van der Weij
21 Rob de Bruyn
23 Hadewig v.d. Meijden

Juli
13

Geert Antonis

13

Maria Kolen

18

Leo Luijten

24

Carolien van Akkerveken

Augustus
20 Arie van de Moosdijk

Allemaal van harte gefeliciteerd
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INFORMATIEF
Website:

www.mtcbergeijk.nl

Secretariaat:

MTC Bergeijk
Het Kaar 53
5571 RW Bergeijk
mtcbergeijk@chello.nl
Regiobank
NL91 RBRB 09 17 70 34 64
Inschrijving KvK nr. 40239914

Het bestuur bestaat uit:
 Voorzitter:
Margriet v.d. Moosdijk
 Secretaris:
Jolanda Luijten
 Penningmeester: Maria Kolen
 Bestuurslid:
Piet Bierens


0497 - 572580
0497 - 577135
0497 - 571972
06 - 13639516

De toercommissie bestaat uit:






Maria Kolen
Arie v.d. Moosdijk
Ger Legeland
Geert Antonis
Bjorn van Schaik

0497 - 571972
0497 - 572580
0497 - 381696
0497 – 386233
06-53304365

De redactie van het clubblad bestaat uit:
 Mark v.d. Braak
 Margriet v.d. Moosdijk
 Jolanda Luijten

0497 – 575212
0497 – 572580
0497 - 577135
mtcbergeijk@chello.nl
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verkeersschool

v.d. MOOSDIJK

A

MOTOR


BROMFIETS
AUTO


MOTOR
VRACHTAUTO

AUTO


VRACHTAUTO
CHAUFFEURSOPLEIDINGEN

 CHAUFFEURSOPLEIDINGEN

Eykereind 68, 5571 ED Bergeijk
Telefoon: 0497-572580

